Asbestfolder Wbs. De Gemeenschap
Informatiefolder over wat u moet weten over asbest in en om uw woning
Wat is asbest?
Asbest is een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen allerlei zuren en warmte. Het
werkt isolerend en is goedkoop. Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. En juist deze vezels
zijn de schadelijke boosdoeners in het materiaal. Als deze vezels vrijkomen kunnen ze b.v., asbestose
en longkanker veroorzaken.
Soorten asbest
Asbest bestaat uit twee hoofdsoorten:
 Hechtgebonden asbest, de asbestvezels zijn stevig in het dragermateriaal geborgen, b.v.
golfplaten en brandwerend vlak plaatmateriaal.
 Losgebonden asbest (niet hechtgebonden), de asbestvezels zijn niet of nauwelijks geborgen
in het dragermateriaal en kunnen makkelijk losraken en daarom snel in de lucht/ruimte terecht
komen, b.v. spuitasbest dat tot 1978 regelmatig werd toegepast als isolatiemateriaal en als
brandwerende laag op staalconstructies.
Asbest heeft een gevaarlijke klank en in sommige situaties is dit ook het geval, maar in de meeste
situaties in de woningbouw hoeft asbest geen gevaar op te leveren.
Woningbouwstichting De Gemeenschap (Wbs. De Gemeenschap) heeft om u goed te kunnen
informeren met zorg deze folder opgesteld. U krijgt informatie over de verschillende soorten asbest en
de maatregelen die Wbs De Gemeenschap zal nemen bij het aantreffen van asbest. Ook leest u
onder welke omstandigheden asbest geen gevaar voor uw gezondheid oplevert.
Er is een uitgebreide regelgeving over asbest en veiligheid. In de folder wordt niet de hele regelgeving
besproken. De overheid bewaakt de asbestregelgeving actief en Wbs. De Gemeenschap gaat zeer
zorgvuldig met deze regelgeving om. Als er asbest in onze woningen voorkomt dat direct gevaar voor
de gezondheid oplevert, verwijderen we dit zo snel mogelijk volgens de regelgeving uit de woning. Het
kan echter ook zo zijn dat er asbest in uw woning zit dat geen gevaar oplevert voor uw gezondheid, dit
asbest zal dan niet uit de woning verwijderd worden.
Het verbod op gebruik van asbest
Asbest is zeker geen onschuldig materiaal en is dan ook vanaf 1983 bijna niet meer toegepast in de
bouw. Vanaf 1993 is het zelfs verboden om asbest te verkopen en te bewerken. Asbest werd voor die
tijd veel gebruikt als bouwmateriaal en kan dus voorkomen in woningen die gebouwd zijn tussen 1945
en 1994.
Risico’s van asbest
Losgekomen asbestvezels kunnen longkanker, asbestose en nog een reeks van ziektes veroorzaken.
Dit kan alleen voorkomen bij mensen die losse asbestvezels hebben ingeademd. De ziektes
openbaren zich vaak pas jaren later. Is men vaak aan asbestvezels blootgesteld dan loopt men een
hoog risico op ziektes. Het eenmalig blootgesteld zijn aan losse asbestvezels verkleind het risico op
ziektes aanmerkelijk tot zeer klein.
Het is alleen mogelijk om vezels in te ademen als ze op een of andere manier los zijn gekomen uit het
dragermateriaal.
Hechtgebonden asbest is niet gevaarlijk. Maar als hechtgebonden asbest beschadigt is of als er een
bewerking (zagen, schuren, boren) op het materiaal uitgevoerd wordt is, de kans zeer groot dat er
vezels vrij komen.
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Asbest herkenning
Woningen die voor 1994 gebouwd zijn kunnen asbest verdacht zijn. Er is dus een kans dat er
asbesthoudende materialen in de woning aanwezig zijn. Uiteraard zit er lang niet altijd in elke
verdachte woning asbesthoudend materiaal. Is de woning die u huurt van Wbs. De Gemeenschap
voor 1994 gebouwd en u wilt zelf in de woning gaan klussen is het verstandig om voor dat u begint
contact op te nemen met Wbs. De Gemeenschap en u zich laat adviseren over de eventuele
aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
Het is voor een niet bouwkundige moeilijk om asbest te herkennen. De aanwezigheid van asbest in
een verdacht materiaal is alleen door een materiaalonderzoek in een laboratorium vast te stellen.
Waar kan asbest in uw woning voorkomen
 Op plekken die goed geïsoleerd moesten worden b.v., daken, schoorstenen en rond cv-ketels,
meestal is hier sprake van hechtgebonden asbest.
 Op plekken die door weersinvloeden aan slijtage onderhevig kunnen zijn b.v., in gevels, daken
op schuren en garages, meestal is hier sprake van hechtgebonden asbest.
 Op plekken waar een brandvertraging van toepassing is b.v., garages, schoorstenen,
ventilatiekanalen, panelen in kozijnen.
 In sommige soorten vinyltegels en vloerzeil wat voor 1984 geproduceerd is.
 In sommige oudere (tot de jaren 80) huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen b.v.,
gevelkachels (asbestkoord in de deursluitingen) broodrooster en föhn.
Waar komt asbest voor
Asbest kan voorkomen op verschillende plaatsen in en om de woning. Voor een deel kan asbest
zichtbaar zijn, denk hierbij aan, plantenbakken, golfplaten, vensterbanken en oudere vinylvloerbedekking. Bij oudere woningen kan er ook asbest onzichtbaar verwerkt zijn, b.v. In de betonnen
fundering of leidingdoorvoeren.
Het in het zicht en uit het zicht verwerkte asbest kan verschillende functies hebben. Het kan in het
dak, riolering of in de dragende delen van de woning verwerkt zijn. Dit wordt constructief toegepast
asbest genoemd. Om dit asbest te verwijderen zit men vaak op slopershoogte, daarom zal Wbs. De
Gemeenschap dit type asbest niet in bewoonde toestand verwijderen, het is immers niet te bereiken.
Het asbest kan ook in plafondplaten, vensterbanken, kruipluiken of kozijnvulling voorkomen. Dit type
asbest noemen we, niet- constructief asbest. Het verwijderen van dit asbest is relatief eenvoudig maar
mag alleen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd worden.
De plaats waar het asbest zich bevindt in de woning (in het zicht of uit het zicht) en de manier waarop
het is toegepast (constructief of niet-constructief) is voor Wbs. De Gemeenschap een hulpmiddel in
het beslissen om het asbest te verwijderen of te laten zitten.
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In de tabel kunt u lezen op welk moment Wbs. De Gemeenschap het asbest verwijdert. In de tabel
staan alleen maar uitgangspunten. Als Wbs De Gemeenschap asbest ontdekt in een woning,
onderzoeken wij samen met een gecertificeerd asbest inventarisatiebureau of het asbest gevaar
oplevert voor de gezondheid van de bewoners. Hieruit volgt de beslissing, verwijderen of laten zitten.

Zichtbaar asbest

Onzichtbaar asbest

Constructief asbest

Verwijderen bij planmatig
onderhoud, sloop of renovatie
van de woning

Verwijderen bij planmatig
onderhoud, sloop of renovatie
van de woning

Niet constructief asbest

Verwijderen bij mutatie

Verwijderen bij planmatig
onderhoud, sloop of renovatie
van de woning

Verwijderen asbest:
Volgens de regels van de overheid bent u zelf verantwoordelijk voor het weghalen van b.v.
asbesthoudende vloerbedekking. Weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken, neem dan contact met
Wbs. De Gemeenschap op. Heeft u twijfels over bepaalde materialen in de woning kunt u natuurlijk
ook met Wbs. De Gemeenschap contact opnemen.
Zelf asbest verwijderen is gevaarlijk en verboden.
Onbeschadigde hechtgebonden asbest laten zitten en niet beschadigen of bewerken.
Wat moet ik als bewoner doen?
Volgens overheidsregels moet u zelf aangebracht asbesthoudend materiaal ook zelf laten verwijderen.
Wbs. De Gemeenschap vindt echter dat deze regel teveel risico oplevert voor uw gezondheid, daarom
nemen wij deze taak van u over als u gaat verhuizen.
Wij adviseren u om te wachten met het uitvoeren van de werkzaamheden bij verhuizing tot na het
bezoek van de opzichter van Wbs. De Gemeenschap.
Wilt u iets veranderen in uw woning en u heeft het vermoeden dat u bij de klus asbest bent
tegengekomen of u vermoedt dat beschadigd of losgebonden asbest in huis heeft, begin dan niet met
uw klus maar neem contact op met Wbs. De Gemeenschap.
Veiligheid?
Ben ik wel veilig in mijn woning na de asbestverwijdering door een gespecialiseerd bedrijf. Ja, u bent
veilig. Er zijn strenge regels waar de asbest verwijder bedrijven aan moeten voldoen.
De gespecialiseerde bedrijven verwijderen het asbest volgens deze regels. Ze schermen de ruimte
waarin ze werken hermetisch af. Daardoor blijven er geen asbestvezels in de woning achter.
Dit is gegarandeerd, want een geaccrediteerd laboratorium komt dit direct na de sanering controleren.
Bij goedkeuring wordt de werkplek vrij gegeven en is het veilig.
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Asbest in de woning
Asbest is tot 1994 op verschillende manieren gebruikt. Niet alleen in de bouw, maar ook voor het
maken van b.v. huishoudelijke apparaten. Asbest kunt u b.v. op de volgende plekken tegenkomen:
 Vinylvloertegels. Als u gaat verhuizen, mag u de asbesthoudende vloerbedekking laten liggen.
WBSG neemt de verantwoordelijkheid voor de verwijdering van u over.
 Onderlaag van vloerbedekking. Als u gaat verhuizen, mag u de asbesthoudende
vloerbedekking laten liggen. WBSG neemt de verantwoordelijkheid voor de verwijdering van u
over.
 Huishoudelijke apparaten. Het asbest zit meestal opgesloten in het apparaat en levert dan
geen gevaar op. Neem contact op met de gemeente hoe u dit apparaat moet inleveren.
 Installaties (gevelkachels, geiser, cv-ketel). Het asbest zit meestal opgesloten in het apparaat
en levert geen gevaar op. Verwijdert u de installatie niet zelf!! Wbs. De Gemeenschap neemt
dit van u over.
Wilt u iets overschilderen waarvan u vermoedt dat het asbesthoudend materiaal is? Neem dan
eerst met Wbs. De Gemeenschap contact op. Niet vast gaan schuren – eerst bellen!!
Vuistregel asbest
 Klussen in een woning die gebouwd is voor 1994. Vraag altijd eerst advies aan bij Wbs. De
Gemeenschap.
 Nooit zomaar zelf asbest verwijderen; ook geen vloerzeil of golfplaat.
 Neem altijd contact op met Wbs. De Gemeenschap als u een asbestmateriaal wilt laten
verwijderen.
 Nooit asbest verzagen, schuren of breken. Dit is zelfs strafbaar.
 Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Vraag advies aan bij Wbs. De Gemeenschap.
 Een oud huishoudelijk apparaat in huis? Zoek contact met de fabrikant en vraag of er asbest
in verwerkt is.
Belangrijke jaartallen:
1945 asbest wordt gezien als ideaal bouwmateriaal: goedkoop, sterk en isolerend.
1978 spuitasbest (losgebonden) wordt niet meer gebruikt.
1984 asbest wordt niet meer verwerkt in vloerzeil.
1993 asbestverkoop en gebruik in de bouw definitief verboden.
1998 hergebruik van asbest door particulieren definitief verboden.
2005 invoering Asbestverwijderingsbesluit.
2010 de Gezondheidsraad adviseert de asbestnormen aan te scherpen.
Wilt u meer weten over asbest:
www.rijksoverheid.nl/asbest voor veel gestelde vragen en antwoorden
www.meldasbest.nl voor meldingen asbest
www.ggd.nl voor informatie over gezondheidsrisico’s
www.ascert.nl voor asbestinventarisatie en asbestverwijderingsbedrijven
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